
 

 

 

 

ПОЛИТИКА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ 

 НА "ГРИППА" АД 

Основната цел на организацията е: 

 Да създаваме и поддържаме високо качество на предлаганите от нас продукти: 

полистиролно и многослойно полиетилен терафталат фолио, опаковки от полиетилен 

терефталат, полистирол и полипропилен предназначени и опаковки от алуминиево фолио 

предназначени за хранителни продукти; 

 Да  повиши конкурентно способността и да завоюва нови пазарни позиции; 

 Тази цел можем да постигнем чрез непрекъснато развитие и подобряване на 

предоставяните на своите клиенти продукти, осигуряващи пълно удовлетворяване на техните 

изисквания за качество и безопасност, чрез прилагане на система за управление, изградена 

съгласно ISO 22000:2018. В тази връзка, Ръководството поема следните ангажименти: 

• Да определи контекста на организацията и всички външни и вътрешни въпроси, 

касаещи управлението, както и промените в тях; 

• Да определи и периодично да разглежда всички изисквания – собствени, клиентски и 

изисквания на други заинтересовани страни, свързани със системата за управление; 

• Да определи рисковете и възможностите за бизнес процесите, критериите за 

оценяване на рисковете и възможностите за бизнес процесите, както и нивото на 

приемлив риск и планиране на необходимите действия в зависимост от оценката на 

риска и възможността свързани със безопасността на произвежданите продукти; 

• Да предоставя продукти при постоянно удовлетворяване изискванията на клиентите и 

всички заинтересовани страни, свързани с качеството и безопасността на продукта, при 

предотвратяване или ограничаване на негативното въздействие върху околната среда. 

• Да предоставя на клиентите в своите обекти безопасни хранителни продукти за 

тяхното здраве. 

• Да предотвратява замърсяването на околната среда, като управлява ефикасно 

образуваните отпадъци и използва материали и технологии, които имат минимално 

негативно въздействие върху околната среда. 

• Да осигурява ефективни мерки за поддържане на външна комуникация с клиенти, 

доставчици, контролни органи и други заинтересовани страни, както и предоставя 

информация за безопасността на продуктите предоставени от фирмата и по специално за 

значимите опасности, които могат да имат отношение към външни заинтересовани 

страни. 

• Да осигурява ефективни мерки за поддържане на вътрешни комуникация с персонала 

относно безопасността на приготвяните храни. 

• Да осигурява ефективни мерки и достатъчно ресурси за реагиране при възникване на 

кризи, бедствия и инциденти и извънредни ситуации, имащи въздействие върху 

безопасността на продукта и околната среда. 



 

 

 

• Да удовлетворява напълно изискванията на клиентите, използвайки компетентността 

и опита на екипа, както и избирайки надеждни външни специалисти и подизпълнители. 

• Да подобрява непрекъснато процесите по изпълнение на дейността, на 

компетентността на служителите, на инфраструктурата и използваното оборудване и на 

системата за управление като цяло; 

• Да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд, на санитарно-

хигиенните норми, съгласно националните и международните стандарти. 

• Да познава и прилага изискванията на приложимите национални и международни 

нормативни документи; 

• Да определя ежегодно конкретни измерими цели, при провеждането на прегледите от 

ръководството; 

• Да разгласява настоящата политика сред служителите на дружеството и да насърчава 

техния принос за изпълнението й. 

 Изпълнителният директор и Екипа по безопасност на хранителните продукти са 

отговорни за внедряването и поддържането на настоящата Политика и поемат ангажимент за 

поддържане и непрекъснато подобряване на система за управление по безопасност на продукта. 

 Всички служители са пряко отговорни за внедряването на Политиката и гарантират 

нейното изпълнение. 

 При необходимост политиката се предоставя и на външни заинтересовани страни. 

 Политиката по безопасност се преглежда минимум веднъж годишно, при 

провеждането на прегледа от ръководството. 

 

като Изпълнителен директор на "ГРИППА" АД 

ДЕКЛАРИРАМ 

 личното си участие и ангажимент за поддържане и непрекъснато подобряване на 

ефикасността на Системата за управление безопасност на хранителните продуктите и за 

прилагането на настоящата Политика по безопасност. 

 

Дата: 14.09.2020г.                           Изп. директор: Иван Манолов 

 

 


